
Z á p i s n i c a
Z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného

dňa 12. mája  2021 o 17.00 hod. v hlavnej sále Kultúrneho domu v Hrašnom
Program:

 1. Otvorenie zasadnutia

 2. Schválenie programu

 3. Kontrola plnenia uznesení

 4. Úprava rozpočtu

 5. Správa nezávislého audítora

 6. Započítanie pohľadávok p. Bičiana

 7. Uhradenie opráv a vybavenia od p. Bičiana

 8. Informácia o Zásadách hospodárenia- dohoda na trhovej cene obecných pozemkov na

      základe znaleckého posudku

 9. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku p. Gonek Peter

 10. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku p. Bohušová Eva

 11. Riešenie obecného pozemku- parkoviska resp. spevnenej plochy p. Trebatická

 12. Schválenie kroniky za rok 2020

 13. Oprava terasy pohostinstva

 14. Prenájom priestorov pohostinstva a podmienky- požiadavky na nájomcu

 15. Verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie budovy ObÚ a MŠ

 16. Forma riešenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zníženie energetickej

        náročnosti budovy ObÚ + MŠ

 17. Riešenie elektriny a vody na hospodársky dvor

 18. Rôzne - informácie starostu k aktuálnym udalostiam týkajúcich sa obce Hrašné:

 19. Záver

1. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol  starosta obce Hrašné Mgr. Pavel
Hučko. Privítal na ňom prítomných poslancov a kontrolórku obce pani Kvetoslavu
Jurášovú. Podľa podpísanej prezenčnej listiny z celkového počtu päť poslancov boli
prítomní 4 poslanci: Mgr. Lucia Balážová, Zdenka Jakubcová, Bc. Lenka Fábry
Bunčiaková a Jaroslav Barančin. Na základe čoho vyhlásil  starosta obce zasadnutie
obecného zastupiteľstva za uznášania schopné.
Za zapisovateľku zápisnice a prijatých uznesení bola určená Mgr. Petra Šimková.

2. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil na schválenie  program 24. zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
Prítomní poslanci schválili predložený program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 219/2021.



3. Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce Mgr. Pavel Hučko a konštatoval, že
uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OcZ sú splnené alebo sa priebežne plnia.
Uznesenie č. 220/2021

4. Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh na úpravu rozpočtu
rozpočtovým opatrením č.1. Poslanci uvedený návrh prerokovali bez pripomienok.
Uznesenie č. 221/2021

5. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko prečítal poslancom správu nezávislého audítora o overení
účtovnej závierky za rok 2020.
Uznesenie č. 222/2021

 Po tomto bode prišiel na obecné zastupiteľstvo poslanec p. Martin Mateják.

6. Starosta obce predložil poslancom na schválenie zápočet neuhradených faktúr/
pohľadávok p. Bičiana vo výške 1 518,- € + 303,60 € DPH.
Uznesenie č. 223/2021

7. Starosta obce predložil na schválenie úpravu priestorov pohostinstva počas trvania
nájomného vzťahu vykonaných nad rámec uzatvorenej zmluvy o nájme zo dňa
15.11.2011 v sume 3 000,- €.
Uznesenie č. 224/2021

8. Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o Zásadách hospodárenia
s majetkom obce, na základe ktorých navrhol, aby obec pri predaji obecných pozemkov
spolupracovala s vybraným znalcom p. Gálikom, ktorý vypracuje znalecký posudok
a obecné pozemky sa budú predávať za trhovú cenu.
Uznesenie č. 225/2021

9. Starosta obce Hrašné Mgr. Pavel Hučko predložil poslanom OcZ žiadosť p. Goneka
o odkúpenie pozemku parcela č. 11373/1, reg. C, zastavané plochy a nádvoria vo výmere
653 m², vedená na LV 973 a parcela č. 11500, reg. C, záhrady vo výmere 97 m², vedená
na LV 973.  Poslanci uvedenú žiadosť prejednali a dohodli sa, že p. Šimková vyzve p.
Goneka na doplnenie uvedenej žiadosti, vykonajú obhliadku uvedenej parcely a o predaji
budú rozhodovať na nasledujúcom zastupiteľstve.

10. Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť p. Bohušovej
o odkúpenie pozemku parcela č. 8663/3, reg. C, zastavané plochy a nádvoria vo výmere
710 m², vedená na LV 973.
Uznesenie č. 226/2021

11. Starosta obce informoval poslancov zastupiteľstva, že p. Trebatická upravila obecný
pozemok p.č. 11541/5 (pri vstupnej bráne k rodinnému domu s.č. 60) na spevnenú plochu
vysypaním kameňa a uložením polovegetačných tvárnic.
Uznesenie č. 227/2021

12. Starosta obce Hrašné predložil poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie zápis do
kroniky obce za rok 2020.
Uznesenie č. 228/2021



13. Starosta obce predložil poslancom zastupiteľstva cenovú ponuku na opravu terasy
pohostinstva v obci Hrašné v sume 2 068,- €.
Uznesenie č. 229/2021

14.  Starosta obce Hrašné informoval poslancov, že vyhlásil ponuku na prenájom priestorov
pohostinstva. Ponuka bude uverejnená na webovej stránke obce Hrašné, facebookovej
stránke obce Hrašné i v Kopaničiari expres.
Uznesenie č. 230/2021

15. Starosta obce informoval poslancov OcZ, že bolo začaté verejné obstarávanie na
vypracovanie projektovej dokumentácie zníženia energetickej náročnosti budovy
Obecného úradu a Materskej školy v obci Hrašné.
Uznesenie č. 231/2021

16. Starosta informoval poslancov o forme a možnostiach riešenia žiadosti o nenávratný
finančný príspevok na zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu
a Materskej školy.
Uznesenie č. 232/2021

17. Starosta obce informoval poslancov, že je potrebné vyriešiť pripojenie vody a elektrickej
energie v hospodárskom dvore. Pripojenie sa bude realizovať z budovy obecného úradu.
Starosta sa dohodol s poslancami p. Matejákom a p. Barančinom, že sa pôjdu pozrieť na
prípojky a dohodnú sa na podrobnostiach realizácie pripojenia.

18. Kontrolórka obce p. Kvetoslava Jurášová predložila poslancom Návrh plánu kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021.
Uznesenie č. 233/2021

19. Rôzne

Uznesenie č. 234/2021

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o uzatvorení zmluvy s OZV
ReCobal (triedenie odpadu).

Starosta informoval poslancov, že od 1.6. bude spustená 3 mesačná skúšobná prevádzka
služby Hlásenie rozhlasu.sk

Taktiež starosta informoval, že bol obci Hrašné schválení nenávratný finančný príspevok
na zateplenie Kultúrneho domu od PPA.

Starosta informoval, že do hospodárskeho dvora boli dodané garáže a koterec. Plánuje sa
dokúpiť búda a 2 misky.

Starosta informoval poslancov, že sa v obci priebežne rozdávajú kompostéry, aby občania
s trvalým pobytom v obci Hrašné mohli kompostovať. V budúcnosti je v pláne zakúpenie
a následne rozdávanie kompostérov aj pre chalupárov.

Starosta informoval poslancov, že v obci Hrašné začali prebiehať pozemkové úpravy,
zatiaľ boli zorganizované 4 stretnutia. Pozemkové úpravy budú prebiehať cca 4 roky.



Starosta informoval poslancov, že antigénové testovanie na COVID 19 je v obci Hrašné
nateraz ukončené. Prebiehalo počas 13tich víkendov.

Starosta informoval poslancov o vlámaní a krádeži v Dome smútku i o úmyselnom
založení požiaru v lese.

Starosta informoval poslancov, že kompostovisko na Hodulovom Vrchu bolo po
viacerých rokoch vyčistené a je pripravené slúžiť občanom. Vyvážať sa tam budú môcť
iba zošrotované haluze.

Starosta informoval poslancov, že bola urobená oprava na kuka voze a priebežne sa
vymieňajú hadice.

Starosta informoval, že bola dodaná zábrana na chodník na Hodulov Vrch a v najbližšom
období bude osadená.

Starosta informoval poslancov, že bol schválený príspevok pre Dobrovoľný hasičský
zbor Hrašné vo výške 3 000 €.

Starosta informoval poslancov, že v poslednom období sa v obci rozmohol predaj
súkromných pozemkov prostredníctvom realitných kancelárií na stavebné účely, pričom
kancelárie zavádzajú klientov o pripojení pozemkov na vodu a elektrinu.

Starosta obce vyzval poslancov, že je potrebné premyslieť úpravu chodníkov
a parkoviska pri kultúrnom dome. Poslanec p. Mateják prisľúbil, že k budúcemu
zastupiteľstvu pripraví cenovú ponuku.

Poslanci obecného zastupiteľstva prerokovali návrh p. Poláka zo spoločnosti Fajnprezent
na nápis na kultúrnom dome a dohodli sa, že vyzvú p. Poláka na vytvorenie vizualizácií,
na základe ktorých vyberú konkrétny návrh.

Starosta informoval poslancov o ponuke na merače rýchlostí v cene cca 2 000 €. Poslanci
uvedené prejednali a dohodli sa, že o uvedené merače nemajú záujem.

Starosta obce informoval poslancov, že je potrebné uskutočniť menšie opravy na
miestnych komunikáciách. Poslanci uvedené prejednali a dohodli sa, že sa zakúpia 1-2
palety vrecového asfaltu, ktorý bude slúžiť na uvedené opravy.

       Uznesenie 235/2021

Starosta obce Hrašné informoval poslancov o žiadosti p. Malíkovej o odkúpenie pozemku
parcela č. 8218, reg. C, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 140 m², vedená na LV
973. Poslanci sa pôjdu na uvedenú parcelu pozrieť a žiadosť budú prejednávať na
najbližšom zastupiteľstve.

Starosta informoval poslancov o žiadosti p. Mika Ľubomíra o odkúpenie obecných
pozemkov parcela č. 8676/3, reg. C, ostatné plochy vo výmere 2310 m², vedená na LV
640, parcela č. 8673/1, reg. C, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 157 m ² vedená na
LV 973 a parcela č. 8672/21, reg. C, ostatné plochy vo výmere 1067 m², vedená na LV



973. Z uvedených parciel má záujem o vyčlenenie 10árov. Poslanci sa pôjdu na uvedené
parcely pozrieť a žiadosť budú prejednávať na najbližšom zastupiteľstve.

Správca bytových domov Petra Šimková informovala poslancov obecného zastupiteľstva,
ktorí sú zároveň členmi bytovej komisie, o novovzniknutej situácií s nájomníkmi.
Taktiež informovala poslancov o potrebe opravy schodov pred bytovými domami, ktoré
sú rozbité.

        Uznesenie 236/2021

Správca bytových domov Petra Šimková informovala poslancov o vyúčtovaní bytových
domov za rok 2020 a o probléme s vysokými preplatkami prípadne nedoplatkami
niektorých nájomníkov. Poslanci obecného zastupiteľstva uvedený problém prejednali
a dohodli sa na úprave nájmu, konkrétne za poplatok za službu- žumpy. Uvedený
poplatok je v súčasnej dobe stanovený pevnou sumou 30 €/byt. Poslanci obecného
zastupiteľstva sa dohodli, že poplatok za žumpu bude jednotlivým nájomníkom upravený
(znížený alebo zvýšený) na základe vyúčtovania.

        Uznesenie 237/2021

Starosta obce Mgr. Pavel Hučko informoval poslancov o termíne nasledujúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva, ktorý bude 9. júna 2021 o 17.hod.

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť na
zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie ukončil .

V Hrašnom dňa 14.05.2021
Zapísala : Mgr. Petra Šimková

    ....................................
Mgr. Pavel Hučko, starosta obce


